
- To Słońce to jutro da nam popalić. 

- Yhy…- tylko tyle odpowiedziałem na słowa Łukasza. Pierwsze słowa wypowiedziane na 

szczawnickiej ziemi po wyjściu z samochodu. Wiedziałem, ze słońce i temperatura ponad 20 

stopni ma się nijak do tych samych warunków tam gdzie trenuje On, ja, czy większość 

biegaczy. Wiedziałem o tym i byłem na to przygotowany. Trenowanie podbiegów, zbiegów, 

bieganie po schodach, wybiegania, wstawanie przed trzecią rano, żeby organizm nie zdziwił 

się, co ja robię o takiej porze, bieganie z plecakiem (w nim butelki wody – dwie półtora 

litrowe i dwie półlitrowe) i inne ćwiczenia powtarzane do znudzenia, więc byłem na 

przygotowany. Byłem… Jak bardzo się myliłem. 

 

Idziemy spacerkiem by odebrać nasze pakiety. Mijamy małą zagrodę z owieczkami. 

Przerwa, kilka fotek i idziemy dalej. Kolejek nie ma. Pewnie będą później. Akcja trwa 

szybko, więc trzeba zrobić sobie kolejną fotkę na pamiątkę z numerem startowym, bo jutro 

może nie mieć okazji. Następnie krótki spacer i można udać się na halę, na nocleg. Mało ludzi 

było, więc nawet udało dorwać się dwa materace – po jednym dla każdego. Łukasz chyba 

bardziej zadowolony niż ja. Trochę gratów mamy, a ja szybko robię wokół siebie artystyczny 

nieład. Ludziska przychodzą – dla tych wcześniejszych są jeszcze materacy, a ci późniejsi 

będą zazdrośnie patrzyć w naszą stronę. Trudno. Przywilej korzyści.  

 

A u nas co się dzieje? Przeglądamy pakiet, odkładając to najważniejsze na bok. Nic 

nie mówiąc do siebie patrzymy w tą samą stronę – opis Niekarnego Mnicha. Nasz jutrzejszy 

cel. Rozmawiamy o trasie, o przewyższeniach, o taktyce („Najpierw pobiegnę w tych butach, 

a te później w tych, a może na odwrót?”), jak się ubrać (w końcu pobiegłem na krótko plus 

miałem jeszcze rękawy na sobie, a w przepaku: drugie buty, koszulka i skarpetki na zmianę, 

Izo i batona), co włożyć do plecaka („Ile jedzenia, ile picia bierzesz?” „”Ja jeszcze batony 

biorę.”). Początkowy bałagan zmienia się. Worek z przepakiem przygotowany, ubrania i 

plecak na rano również, a co zabrać do depozytu, czy do auto zrobi się rano. Pozostali 

biegacze również tak jak zbroją się na jutro. Widać, kto ma jakie doświadczenia. Trwają 

rozmowy, żarty, życzenia ukończenie sobie biegu. Tak mijają godziny. Po kolei bez rozkazu 

kładziemy się spać, próbując zasnąć na kilka godzin. Nie będę pisał co się działo w nocy. 

Cóż… Uroki nocowania na hali, a może brak kultury? Nie będę tego oceniał.  

 

Wstajemy o północy na te trzy godziny przed snem, żeby coś większego zjeść i 

strawić przed wymarszem. Krótka rozmowa i znowu drzemiemy, by szybko wstać. Kawa, 

czekolada, baton, banan i czas się zbierać. Organizm niezbyt wyspany, ale mimo to ciało jest 

przygotowane jakby wiedziało, że czas pobiegać, ale jeszcze nie wie, że to nie będzie 

tradycyjny trening. Nie dziś. Nie potrzebne rzeczy lądują w samochodzie, a resztę bierzemy 

ze sobą. Idziemy wolnym krokiem, mamy czas. Po drodze widzimy innych biegaczy. Tacy 

jak my z plecakami i workami, a część już ma włączone czołówki. tak dochodzimy w rejon 

startu. Już się robi niezły tłumek. Praktycznie sami biegacze, organizatorzy i wolontariusze. 

Reszta śpi. A my?  

 

Robimy rozgrzewkę, życzymy sobie powodzenia, ściskamy sobie dłonie i…. „3, 2, 

1…Start!” Ruszyliśmy ku przygodzie! Około 97km… „Ostro się zaczęło” pomyślałem od 

pierwszych kroków, bo tak było. Tłum ruszył jakby to nie był ultramataton, ale zdecydowanie 

krótszy bieg. Jak mijaliśmy niewielki mostek to był ekstra widok pozostałych biegaczy z 

włączonymi czołówkami. Po kilku minutach (albo więcej sam już nie pamiętam) oddalamy 

się od miasta i wkraczamy w leśne/górskie (?) szlaki. Lubię biegać jak jest ciemno, a nowa 

czołówka daje sobie radę. Trasa dobrze oznaczona, utrzymuję dobre tempo i tak w dobrym 

nastroju dobiegam do pierwszego punktu odżywczego – Przehyba. Szybkie uzupełnianie 



zapasów, pomarańcz i w drogę! Póki co nie czuję zmęczenia, jeszcze jest ciemno, ale mi to 

nie przeszkadza.  

 

Do drugiego punktu dobiegam w dobrym nastroju. Jednak powoli humor przestaje już 

być taki optymistyczny. Niemcowa okazuje się wyzwaniem, jest już jasno, temperatura 

powoli wzrasta, ale jeszcze jest znośnie. Jeszcze…  Nie lubię zbiegów. 100kg mojej żywej 

wagi robi swoje, ale wciąż utrzymuję dobre tempo. Raz za czas rozglądam się w prawo i w 

lewo podziwiając widoki. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w stronę Eliaszówki mijamy 

domki jakby czas tam się zatrzymał kilkadziesiąt lat temu. W jednym domku właśnie 

rozpoczął się ubój świnki. Łukasz był w tyle i mówił, że jak on biegł to straszenie śmierdziało 

i było dużo krwi. Tak bywa przy takich czynnościach. Powoli zmniejszały mi się siły, nogi 

zaczęły się domyślać, że to jest zwykły trening. Kije się przydały, dolne kończyny nie muszą 

aż tak intensywnie pracować. W dobrym tempie dobiegam do przepaku. Cola, izo, sól (fuj!), 

pomarańcz i można się przebrać. Jeszcze tylko oblać się wodą i czapkę, i można ruszać dalej. 

Powoli, bo podbieg, a nogi już tak siły nie mają. Temperatura ciągle wzrasta, męczy coraz 

bardziej. Mimo to biegam w górę i w dół. Do czasu. 2-3 km przed kolejnym punktem tracę 

siły. Nie dam rady biegać tylko idę. Dobry humor powoli mijam. Po drodze rozglądam się za 

strumykami, czy nawet kałużami, byle tylko zamoczyć czapkę by chociaż na chwilę poczuć 

ulgę. Jak tylko udaje się ją zamoczyć ta szybko wysycha.  

 

Kulminacja problemów i zwątpienia to droga do, przez i z Vaterny Vyrch. Pojawiają 

się pomysły, żeby zrezygnować. Przecież telefon jest tak blisko. Wystarczy tylko zadzwonić i 

powiedzieć „Rezygnuję, jest w tym miejscu.” Staram oddalić te myślę i powoli prę naprzód. 

Podziwiam widoki, rozmyślam, zagaduję wszystkich których mijam (głównie wolontariusze) 

i którzy mnie mijają (inni biegacze). Upał? Nie lubię upałów, a ten ciągle się wzmaga. Powoli 

zmęczenie mija i zaczynam truchtać, a nawet wyprzedzać innych biegaczy. Jest dobrze. 

Mimo, że słońce piecze, wody i izo szbyko ubywa to i tak humor jakoś tak się polepsza.  

 

Przed Lesnickim Sedlem delikatna kolejka, biegacze nawzajem się dopingują. Zanim 

dotarłem na szczyt wdepnąłem w… Błoto. Konkretnie! W całym biegu widziałem tyle błota, 

że w moim pokoju by się zmieściło, ale ja mam szczęście do takich rzeczy. Powoli słychać 

dopingowania ludzi na szczycie. Parę metrów i już można wlewać w siebie colę, wodę, izo, 

czy kto co lubi. Na twarzach biegaczy widać zmęczenie, ale cel jest tak blisko, do limitu 

pozostało wystarczająco wiele czasu, żeby doczołgać się do mety. Wolontariuszki mają przy 

tym punkcie wiele pracy – wlewają do kubków, bukłaków, czy butelek to co chcemy. Chwała 

im!  

 

A my? Życzy sobie powodzenia, wstajemy i biegniemy (jeśli to można już nazwać 

biegiem) w stronę mety. Także jedno do mety przychodzą, a inni odchodzą. Raźno maszeruję 

w górę, w lesie natrafiam na biegacza Marka i tak przez kilka kilometrów biegniemy razem. 

Niestety przed „testem charakteru” znowu opadam z sił. On biegnie dalej. Widać, że ma 

większe doświadczenie niż ja i ma więcej sił w nogach (koniec końców wyprzedził mnie o 

40minut). Próbuję truchtać, ale po 2-3 km mogę już tylko iść. Wolontariuszka krzyczy do 

mnie, że za niedługo będę w Polsce. Znaczy, że meta blisko! W końcu! Wpierw jednak 

zmuszam nogi do szybkiego albo w miarę szybkiego marszu. Dobrze, że przez Dunajec jest 

chociaż trochę chłodniej. Dobiega do mnie inny biegacz. Myślałem, że mnie minie, ale on 

woli iść ze mną. Rozmawiamy. W miarę jak szliśmy spotykamy kilku innych biegaczy, a 

wtem….  

 



Szczawnica! Jeszcze nie słychać muzyki, ale jesteśmy już tak blisko. „To co? Czas 

pokazać klasę. Biegniemy” – nie pamiętam kto to powiedział, ale zmuszamy nogi do 

ostatniego wysiłku. Ludzie krzyczą do nas, my do nich, przybijamy sobie piątki, uśmiech sam 

się pojawia na twarzy, ostatni skręt w lewo, czyli jestem już na mostku, parę kroków, ale 

mimo to przyspieszam i….  

Meta!  

 

Zmęczony, spocony, śmierdzący, obolały, odwodniony przybijam piątkę 

wolontariuszowi, siadam na pobliskiej ławce i tak trzymając medal mówię sobie w myślach: 

„zwyciężyłem.”  


